
CARACTERÍSTICAS

Spirit CLASSIC e Spirit SPECIAL são chips, dominós e aduelas 
de carvalho francês (Quercus petraea e Quercus robur). As 
características estruturais de grão fino, elevada porosidade e 
permeabilidade  tornam-no ideal para a sua utilização em 
Enologia.

A madeira de carvalho francês é abundante em compostos 
aromáticos de carácter especiado e balsâmico. São caracte-
rísticas as elevadas concentrações de eugenol (aromas a 
especiarias) e maltol (aromas a torrefacto, caramelo…).

A sua aplicação no vinho caracteriza-se por:

•Incremento da complexidade aromática  dos vinhos 
pela cedência de aromas a baunilha e especiarias.

•Respeito do carácter frutado do vinho devido a uma 
lenta e progressiva cedência dos aromas característicos 
da madeira.

•Aporte de estrutura em boca pelo seu conteúdo em 
elagitanino.

Esta madeira permite uma difusão lenta dos componentes 
da madeira para o vinho, pelo que se recomenda em 
tratamentos médios e longos.

QUALIDADES ORGANOLÉTICAS

•Spirit CLASSIC, madeira de carvalho francês de tosta 
média, é abundante em compostos voláteis como o eugenol, 
guaiacol e isoeugenol, compostos que aportam ao vinho 
aromas a pimenta negra, cravo e regaliz. 

•Spirit SPECIAL, madeira de carvalho francês de tosta média 
plus, caracteriza-se por aromas a chocolate negro, caramelo, 
café, torrefacto, subtis especiados , característicos de  madeira 
nobre.
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Carvalho Ficha técnica

COMPOSIÇÃO

Quercus petraea e Quercus robur.

SPIRIT CARVALHO FRANCÊS

SPECIAL

CLASSIC Médio

Médio plus

Chip

Aduelas depósito

FML / Estágio 1 - 4 g/l

Dominós Estágio 2 - 6  g/l

1 duela / hlEstágio

TOSTA FORMATO APLICAÇÃO DOSES

Chip

Aduelas depósito

Estágio 1- 4  g/l
Dominós Estágio 2 - 6 g/l

Zig-zag barrica Estágio 1 zig-zag / barrica
1 duela / hlEstágio

Carvalho Francês 

CLASSIC
SPECIAL

mg elagitanino/g madeira
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Madeira sem tosta

Madeira tostada

AMERICANO FRANCÉS IBÉRICO

Concentração de elagitanino em diferentes 
carvalhos antes e depois de tostado.
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Espécie botânica [Q. robur e petraea] [%]

Densidade aparente [g/ml]

Humidade [%]

Fe [mg/kg]

As [ mg/kg ]

Metais pesados [ mg/kg]

2,4,6 – TCA [ng/g]

Cloroanisóis totais[ng/g]

Clorofenóis totais[ng/g]

Granulometria <2 mm [%]

> 98

0,19 - 0,29

< 5

< 1,8

< 2,8

< 9

< 0,5

< 10

< 10

< 5

DOSES

Vinho   1 - 6 g/l

Tanto a dose como a duração do tratamento dependem do tipo 
de formato e da intensidade das características desejadas. 

Pela sua particular granulometria SPIRIT CLASSIC e SPIRIT 
SPECIAL recomendam-se em períodos de tratamento longos. 
Para os chips e dominós, o tratamento oscila entre 2 e 6 
semanas. 
Para o formato aduela e zig-zag, o tempo de contacto deve ser 
entre 2 e 4 meses, dependendo do vinho de partida e do efeito 
desejado.
Aconselha-se efetuar ensaios prévios para determinar doses e 
provas frequentes para determinar o tempo ótimo de 
tratamento.

Carvalho Ficha técnica

MODO DE UTILIZAÇÃO

Chips e dominós: para facilitar a cedência das características da 
madeira para o vinho de forma ótima, aconselha-se distribuir os 
sacos de chips e dominós a diferentes alturas no depósito. 
Recomenda-se movimentar os sacos semanalmente.

Aduelas depósito: aconselha-se fazer grupos de 10 unidades e 
situá-los a diferentes alturas no depósito. Para evitar que as 
aduelas situadas na zona superior do depósito flotuem, colocar 
peso na parte mais distante do grupo de aduelas.

Zig-zag barrica: recomenda-se a sua utilização  em barricas que 
tenham passado no mínimo 2 vinhos. Assegurar-se que o “zig-zag” 
está totalmente submergido. Fixar o parafuso de inoxidável ao 
batoque de silicone.

ASPETO FÍSICO

Chips, dominós, aduelas e zig-zag de cor castanha de 
diferente intensidade em função da tosta.

CONSERVAÇÃO

Conservar  na embalagem de origem, em lugar fresco e seco.

Uma vez aberto deve utilizar-se rapidamente.

Consumo preferencial: antes de 5 anos a partir do 
embalamento.

IMPORTANTE: O tratamento de mostos e/ou vinhos com 
derivados de carvalho não está permitido em algumas 
denominações de qualidade; Agrovin declina toda a 
responsabilidade pela utilização de Spirit,  que não seja 
conforme a regulamentação de cada zona.

APRESENTAÇÃO

Chip e dominó: saco de polietileno alimentar perfurado de 10 Kg.

Aduelas depósito: caixa de 26 unidades.

Zig-zag barrica: caixa de 50 unidades.

100 X 10 X 1 0,22 550

35 x 2,5 x 1,5 0,03 100

(*) Cada zig-zag contém 12 elementos

Dimensões       
(cm)

Superfície de 
contacto  (m2)

Peso 
(g)
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Aduelas depósito
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